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ПРАВИЛНИК 

О ПЛАНУ УЏБЕНИКА 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 9/2016, 10/2016 - испр., 10/2017 и 11/2019) 

Члан 1  

Овим правилником утврђује се план уџбеника за:  

- основно образовање и васпитање;  

- средње опште образовање и васпитање;  

- уметничко образовање и васпитање;  

- општеобразовне предмете средњег стручног образовања и васпитања;  

- образовање одраслих.  

Члан 2  

План уџбеника из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Члан 3  

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о плану уџбеника ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/10, 4/13, 13/13 и 

5/14).  

Члан 4  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", а примењује се од школске 2016/2017. године.  

  

Самостални члан Правилника о изменама  

Правилника о плану уџбеника  

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2017)  

Члан 2 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник".  

  

Самостални члан Правилника о изменама  

Правилника о плану уџбеника  

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2019) 

Члан 2 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије - Просветни гласник".  

Одредбе Правилника које се односе на план уџбеника за први, други, пети и шести разред и план уџбеника за седми разред за предмете: "Техника и технологија", 

"Информатика и рачунарство" и "Физичко и здравствено васпитање", примењује се почев од школске 2019/2020. године.  

Одредбе Правилника које се односе на план уџбеника за трећи и седми разред примењују се почев од школске 2020/2021. године, а одредбе које се односе на план 

уџбеника за четврти и осми разред примењују се почев од школске 2021/2022. године.  

   

PRAVILNIK 

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU UDŽBENIKA 

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2021) 
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Član 1  

U Pravilniku o planu udžbenika ("Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/16, 10/16 - ispravka, 10/17 i 11/19), u delu: "PLAN 

UDŽBENIKA ZA OSNOVNU ŠKOLU", u tabelama: "OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI" za drugi razred, za treći razred i za četvrti razred 

posle kolone pod rednim brojem 8. dodaju se kolone pod rednim brojem 9, koje su odštampane uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.  

Član 2  

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Prosvetni glasnik".  

Odredbe koje se odnose na plan udžbenika za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, primenjuju se počev od školske 2022/2023. godine.  

Odredbe koje se odnose na plan udžbenika za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, primenjuju se počev od školske 2023/2024. 

godine.  

PRILOG  

PLAN UDŽBENIKA ZA OSNOVNU ŠKOLU 

PRVI CIKLUS  

DRUGI RAZRED  

OBAVEZNI PREDMETI  

9.  Digitalni svet    Digitalni svet - udžbenik za drugi razred osnovne škole  srpski jezik, ćirilica        

TREĆI RAZRED  

OBAVEZNI PREDMETI  

9.  Digitalni svet    Digitalni svet - udžbenik za treći razred osnovne škole  srpski jezik, ćirilica        

ČETVRTI RAZRED  

OBAVEZNI PREDMETI  
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9.  Digitalni svet    Digitalni svet - udžbenik za četvrti razred osnovne škole  srpski jezik, ćirilica        

 

ПЛАН УЏБЕНИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ  

   

ПРВИ ЦИКЛУС  

   

ПРВИ РАЗРЕД  

   

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  

   

Редни 

број  
Назив предмета  Варијанте  

Уџбенички комплет  

Уџбеник  Друга наставна средства  

Наслов  Језик и писмо  Наслов  
Језик и 

писмо  

1.  Српски језик  А.  Буквар за први разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Читанка за први разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Б  Буквар за први разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Наставни листови уз 

Буквар  

српски језик, 

ћирилица  

Читанка за први разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

V.  Почетница за први разред 

основне школе (рад по 

комплексном поступку)  

српски језик, 

ћирилица  

      

2.  Српски као 

нематерњи језик  

   Српски као нематерњи језик - 

уџбеник за први разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

3.  Страни језик  

3.1.  Енглески језик     Енглески језик - уџбеник за 

први разред основне школе  

енглески језик, 

латиница  

Енглески језик - аудио 

запис  

   

3.2.  Италијански 

језик  

   Италијански језик - уџбеник 

за први разред основне 

школе  

италијански 

језик, латиница  

Италијански језик - 

аудио запис  

   

3.3.  Немачки језик     Немачки језик - уџбеник за 

први разред основне школе  

немачки језик, 

латиница  

Немачки језик - аудио 

запис  
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3.4.  Руски језик     Руски језик - уџбеник за први 

разред основне школе  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - аудио 

запис  

   

3.5.  Француски језик     Француски језик - уџбеник за 

први разред основне школе  

француски 

језик, латиница  

Француски језик - аудио 

запис  

   

3.6.  Шпански језик     Шпански језик - уџбеник за 

први разред основне школе  

шпански језик, 

латиница  

Шпански језик - аудио 

запис  

   

4.  Математика  А.  Математика - уџбеник за 

први разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Б.  Математика - уџбеник за 

први разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Математика - радна 

свеска за први разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

5.  Свет око нас  А.  Свет око нас - уџбеник за 

први разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Б.  Свет око нас - уџбеник за 

први разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Свет око нас - радна 

свеска за први разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

6.  Ликовна култура  А.  Ликовна култура - уџбеник за 

први разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Б.  Ликовна култура - уџбеник за 

први и други разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

7.  Музичка култура  А.  Музичка култура - уџбеник за 

први разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Музичка култура - 

аудио запис  

   

Б.  Музичка култура - уџбеник за 

први и други разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

Музичка култура - 

аудио запис  

   

8.  Физичко и 

здравствено 

васпитање  

   Физичко и здравствено 

васпитање - уџбеник за први 

циклус основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

  

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

   

Редни 

број  

Назив предмета  Варијанте  Уџбенички комплет  

Уџбеник  Друга наставна средства  

Наслов  Језик и писмо  Наслов  Језик и 

писмо  
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Матерњи језик са елементима националне културе  

1.  Босански језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Босански језик са 

елементима националне 

културе за први разред 

основне школе  

босански језик, 

латиница  

      

2.  Бугарски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Бугарски језик са 

елементима националне 

културе за први разред 

основне школе  

бугарски 

језик/ћирилица  

      

3.  Буњевачки језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Читанка за први и други 

разред основне школе  

буњевачки језик, 

латиница  

Аудио запис  буњевачки 

језик  

Граматика за први и други 

разред основне школе  

буњевачки језик, 

латиница  

Дидактички материјал  буњевачки 

језик, 

латиница  

      Бојанка - буњевачки 

обичаји и култура кроз 

слике  

буњевачки 

језик, 

латиница  

4.  Влашки говор са 

елементима 

националне 

културе  

   Влашки говор са 

елементима националне 

културе - уџбеник за први 

разред основне школе  

влашки говор, 

ћирилица  

Аудио запис  влашки 

говор  

      Влашки говор са 

елементима националне 

културе - радна свеска за 

први разред основне 

школе  

влашки 

говор, 

ћирилица  

5.  Мађарски језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Мађарски језик са 

елементима националне 

културе, сликовница са 

радном свеском за први 

разред основне школе  

мађарски језик, 

латиница  

      

6.  Македонски језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Македонски језик са 

елементима националне 

културе, уџбеник са радном 

свеском за први, други и 

трећи разред основне 

школе  

македонски језик 

ћирилица  

      

7.  Немачки језик са 

елементима 
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националне 

културе  

8.  Ромски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Почетница, сликовница за 

први разред основне школе  

ромски језик, 

латиница  

      

9.  Румунски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Румунски језик са 

елементима националне 

културе, сликовница са 

радном свеском за први 

разред основне школе  

румунски језик, 

латиница  

      

10.  Русински језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Уџбеник неговања 

русинског језика са 

елементима националне 

културе за први, други и 

трећи разред основне 

школе  

русински језик, 

ћирилица  

Аудио запис  русински 

језик  

11.  Словачки језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Словачки језик са 

елементима националне 

културе - читанка за први и 

други разред основне 

школе  

словачки језик, 

латиница,  

Радна свеска за први 

разред основне школе 

Аудио запис уз читанку 

Мултимедијални - 

интерактивни додатак уз 

читанку  

словачки 

језик, 

латиница,  

      Бојанка словачких 

народних ношњи и 

обичаја  

словачки 

језик, 

латиница  

      Дидактичке карте за 

матерњи језик  

словачки 

језик, 

латиница  

12.  Словеначки језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Словеначки језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за први и 

други разред основне 

школе  

словеначки 

језик, латиница  

Аудио запис  словеначки 

језик  

13.  Украјински језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Украјински језик са 

елементима националне 

културе - читанка са 

радном свеском за први и 

други разред основне 

школе  

украјински језик, 

ћирилица  

Аудио запис уз читанку 

Мултимедијални - 

интерактивни додатак уз 

читанку  

украјински 

језик, 

ћирилица  
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14.  Чешки језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Чешки језик са елементима 

националне културе - 

уџбеник за први разред 

основне школе  

чешки језик, 

латиница  

Чешки језик са елементима 

националне културе - 

радна свеска за први разред 

основне школе  

чешки језик, 

латиница  

      Чешки језик са елементима 

националне културе - 

бојанка за први разред 

основне школе  

чешки језик, 

латиница  

      Аудио запис  чешки језик  

15.  Хрватски језик с 

елементима 

националне 

културе  

   Хрватски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за први и 

други разред основне 

школе  

хрватски језик, 

латиница  

      

   

ДРУГИ РАЗРЕД 

   

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  

   

Редни 

број  
Назив предмета  Варијанте  

Уџбенички комплет  

Уџбеник  Друга наставна средства  

Наслов  Језик и писмо  Наслов  
Језик и 

писмо  

1.  Српски језик  А.  Читанка за други разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Српски језик - уџбеник за 

други разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Латиница - уџбеник за други 

разред основне школе  

српски језик, 

латиница  

Б.  Читанка за други разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски језик - радна 

свеска за други разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски језик - уџбеник за 

други разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Латиница - уџбеник за други 

разред основне школе  

српски језик, 

латиница  

      

2.  Српски као    Српски као нематерњи језик српски језик,       
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нематерњи језик  - уџбеник за други разред 

основне школе  

ћирилица  

3.  Страни језик  

3.1.  Енглески језик     Енглески језик - уџбеник за 

други разред основне школе  

енглески језик, 

латиница  

Енглески језик - аудио 

запис  

   

3.2.  Италијански 

језик  

   Италијански језик - уџбеник 

за други разред основне 

школе  

италијански 

језик, латиница  

Италијански језик - 

аудио запис  

   

3.3.  Немачки језик     Немачки језик - уџбеник за 

други разред основне школе  

немачки језик, 

латиница  

Немачки језик - аудио 

запис  

   

3.4.  Руски језик     Руски језик - уџбеник за 

други разред основне школе  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - аудио 

запис  

   

3.5.  Француски језик     Француски језик - уџбеник за 

други разред основне школе  

француски 

језик, латиница  

Француски језик - аудио 

запис  

   

3.6.  Шпански језик     Шпански језик - уџбеник за 

други разред основне школе  

шпански језик, 

латиница  

Шпански језик - аудио 

запис  

   

4.  Математика  А.  Математика - уџбеник за 

други разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Б.  Математика - уџбеник за 

други разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Математика - радна 

свеска за други разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

5.  Свет око нас  А.  Свет око нас - уџбеник за 

други разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Б.  Свет око нас - уџбеник за 

други разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Свет око нас - радна 

свеска за други разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

6.  Ликовна култура  А.  Ликовна култура - уџбеник 

за други разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Б.  Ликовна култура - уџбеник 

за први и други разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

7.  Музичка култура  А.  Музичка култура - уџбеник 

за други разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

Музичка култура - аудио 

запис  

   

Б.  Музичка култура - уџбеник српски језик, Музичка култура - аудио    
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за први и други разред 

основне школе  

ћирилица  запис  

8.  Физичко и 

здравствено 

васпитање  

   Физичко и здравствено 

васпитање - уџбеник за први 

циклус основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

* Уџбеник са интегрисаном радном свеском 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

   

Редни 

број  
Назив предмета  Варијанте  

Уџбенички комплет  

Уџбеник  Друга наставна средства  

Наслов  Језик и писмо  Наслов  
Језик и 

писмо  

Матерњи језик са елементима националне културе  

1.  Босански језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Босански језик са 

елементима националне 

културе за други разред 

основне школе  

босански језик, 

латиница  

      

2.  Бугарски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Бугарски језик са 

елементима националне 

културе за други разред 

основне школе  

бугарски 

језик/ћирилица  

      

3.  Буњевачки језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Читанка за први и други 

разред основне школе  

буњевачки језик, 

латиница  

Аудио запис уз читанку     

Граматика за први и други 

разред основне школе  

буњевачки језик, 

латиница  

Дидактички материјал  буњевачки 

језик, 

латиница  

      Бојанка - буњевачки 

обичаји и култура кроз 

слике  

буњевачки 

језик, 

латиница  

4.  Влашки говор са 

елементима 

националне 

културе  

   Влашки говор са 

елементима националне 

културе - уџбеник за други 

разред основне школе  

влашки говор, 

ћирилица  

Аудио запис  влашки 

говор  

      Влашки говор са 

елементима националне 

културе - радна свеска за 

други разред основне 

школе  

влашки 

говор, 

ћирилица  
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5.  Мађарски језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Мађарски језик са 

елементима националне 

културе, уџбеник са 

радном свеском за други 

разред основне школе  

мађарски језик, 

латиница  

      

6.  Македонски језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Македонски језик са 

елементима националне 

културе, уџбеник са 

радном свеском за други 

разред основне школе  

македонски 

језик, ћирилица  

      

7.  Немачки језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Немачки језик са 

елементима националне 

културе, уџбеник са 

радном свеском за други 

разред основне школе  

немачки језик, 

латиница  

      

8.  Ромски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Буквар за други разред 

основне школе  

ромски језик, 

латиница  

      

9.  Румунски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Румунски језик са 

елементима националне 

културе, уџбеник са 

радном свеском за други 

разред основне школе  

румунски језик, 

латиница  

      

10.  Русински језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Русински језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за први, 

други и трећи разред 

основне школе  

русински језик, 

ћирилица  

Аудио запис  русински 

језик  

11.  Словачки језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Словачки језик са 

елементима националне 

културе - читанка са 

радном свеском за први и 

други разред основне 

школе  

словачки језик, 

латиница,  

Почетница за писање за 

други разред основне 

школе 

Аудио запис уз читанку 

Мултимедијални - 

интерактивни додатак уз 

читанку  

словачки 

језик, 

латиница,  

12.  Словеначки језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Словеначки језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за први 

и други разред основне 

школе  

словеначки језик, 

латиница  

Аудио запис  словеначки 

језик  
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13.  Украјински језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Украјински језик са 

елементима националне 

културе - читанка са 

радном свеском за први и 

други разред основне 

школе  

украјински језик, 

ћирилица  

Аудио запис уз читанку 

Мултимедијални - 

интерактивни додатак уз 

читанку  

украјински 

језик, 

ћирилица  

14.  Чешки језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Чешки језик са елементима 

националне културе - 

уџбеник за други разред 

основне школе  

чешки језик, 

латиница  

Чешки језик са елементима 

националне културе - радна 

свеска за други разред 

основне школе  

чешки језик, 

латиница  

      Чешки језик са елементима 

националне културе - 

бојанка за други разред 

основне школе  

чешки језик, 

латиница  

      Аудио запис  чешки језик  

15.  Хрватски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Хрватски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за први и 

други разред основне 

школе  

хрватски језик, 

латиница  

      

   

ТРЕЋИ РАЗРЕД  

  

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  

   

Редни 

број  
Назив предмета  Варијанте  

Уџбенички комплет  

Уџбеник  Друга наставна средства  

Наслов  Језик и писмо  Наслов  
Језик и 

писмо  

1.  Српски језик  А.  Читанка за трећи разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Српски језик - уџбеник за 

трећи разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

Б.  Читанка за трећи разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски језик - радна свеска 

за трећи разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски језик - уџбеник за српски језик, 



 12 

трећи разред основне 

школе  

ћирилица  

2.  Српски као 

нематерњи језик  

   Српски као нематерњи 

језик - уџбеник за трећи 

разред основне школе1 

српски језик, 

ћирилица  

Српски као нематерњи 

језик - радна свеска за 

трећи разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

3.  Страни језик  

3.1.  Енглески језик     Енглески језик - уџбеник за 

трећи разред основне 

школе  

енглески језик, 

латиница  

Енглески језик - радна 

свеска за трећи разред 

основне школе  

   

Енглески језик - аудио 

запис  

3.2.  Италијански 

језик  

   Италијански језик - 

уџбеник за трећи разред 

основне школе  

италијански 

језик, латиница  

Италијански језик - радна 

свеска за трећи разред 

основне школе  

   

Италијански језик - аудио 

запис  

3.3.  Немачки језик     Немачки језик - уџбеник за 

трећи разред основне 

школе  

немачки језик, 

латиница  

Немачки језик - радна 

свеска за трећи разред 

основне школе  

   

Немачки језик - аудио 

запис  

3.4.  Руски језик     Руски језик - уџбеник за 

трећи разред основне 

школе  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - радна свеска 

за трећи разред основне 

школе  

   

Руски језик - аудио запис  

3.5.  Француски језик     Француски језик - уџбеник 

за трећи разред основне 

школе  

француски 

језик, латиница  

Француски језик - радна 

свеска за трећи разред 

основне школе  

   

Француски језик - аудио 

запис  

3.6.  Шпански језик     Шпански језик - уџбеник за 

трећи разред основне 

школе  

шпански језик, 

латиница  

Шпански језик - радна 

свеска за трећи разред 

основне школе  

   

Шпански језик - аудио 

запис  
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4.  Математика  А.  Математика - уџбеник за 

трећи разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Б.  Математика - уџбеник за 

трећи разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

Математика - радна свеска 

за трећи разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

5.  Природа и 

друштво  

А.  Природа и друштво - 

уџбеник за трећи разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Б.  Природа и друштво - 

уџбеник за трећи разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Природа и друштво - радна 

свеска за трећи разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

6.  Ликовна култура     Ликовна култура - уџбеник 

за трећи разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

7.  Музичка култура  А.  Музичка култура - уџбеник 

за трећи разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

Музичка култура - аудио 

запис  

   

Б.  Музичка култура - уџбеник 

за трећи и четврти разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Музичка култура - аудио 

запис  

   

8.  Физичко и 

здравствено 

васпитање  

   Физичко и здравствено 

васпитање - уџбеник за 

први циклус основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

* Уџбеник са интегрисаном радном свеском.  
1 Приручник за наставника обезбеђује школа.  

   

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

   

Редни 

број  
Назив предмета  Варијанте  

Уџбенички комплет  

Уџбеник  Друга наставна средства  

Наслов  Језик и писмо  Наслов  
Језик и 

писмо  

Матерњи језик са елементима националне културе  

1.  Босански језик са 

елементима 

националне 

   Босански језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за трећи 

босански језик, 

латиница  
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културе  разред основне школе  

2.  Бугарски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Бугарски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за трећи 

разред основне школе  

бугарски 

језик/ћирилица  

      

3.  Буњевачки језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Читанка за трећи и 

четврти разред основне 

школе  

буњевачки језик, 

латиница  

Аудио запис     

Граматика за трећи и 

четврти разред основне 

школе  

буњевачки језик, 

латиница  

Дидактички материјал  буњевачки 

језик, 

латиница  

      Бојанка - буњевачки обичаји 

и култура кроз слике  

буњевачки 

језик, 

латиница  

4.  Влашки говор са 

елементима 

националне 

културе  

   Влашки говор са 

елементима националне 

културе - уџбеник за трећи 

разред основне школе  

влашки говор, 

ћирилица  

Аудио запис  влашки 

говор  

      Влашки говор са елементима 

националне културе - радна 

свеска за трећи разред 

основне школе  

влашки 

говор, 

ћирилица  

5.  Мађарски језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Мађарски језик са 

елементима националне 

културе, уџбеник са 

радном свеском за други 

разред основне школе  

мађарски језик, 

латиница  

      

6.  Македонски 

језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Македонски језик са 

елементима националне 

културе, уџбеник са 

радном свеском за други 

разред основне школе  

македонски језик 

ћирилица  

      

7.  Ромски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Читанка за трећи разред 

основне школе  

ромски језик, 

латиница  

Ромски језик са елементима 

националне културе - радна 

свеска са граматиком за 

трећи разред основне школе  

   

8.  Румунски језик 

са елементима 

националне 

   Румунски језик са 

елементима националне 

културе, уџбеник са 

румунски језик, 

латиница  
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културе  радном свеском за трећи 

разред основне школе  

9.  Русински језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Русински језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за први, 

други и трећи разред 

основне школе  

русински језик, 

ћирилица  

Аудио запис  русински 

језик  

10.  Словачки језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Словачки језик са 

елементима националне 

културе - читанка са 

радном свеском за трећи и 

четврти разред основне 

школе  

словачки језик, 

латиница  

Аудио запис уз читанку 

Мултимедијални - 

интерактивни додатак уз 

читанку  

словачки 

језик, 

латиница  

Словачки језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за трећи 

разред основне школе  

словачки језик, 

латиница  

   словачки 

језик  

11.  Украјински језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Украјински језик са 

елементима националне 

културе - читанка са 

радном свеском за трећи и 

четврти разред основне 

школе  

украјински језик, 

ћирилица  

Аудио запис уз читанку 

Мултимедијални - 

интерактивни додатак уз 

читанку  

украјински 

језик, 

ћирилица  

12.  Чешки језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Чешки језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за трећи 

разред основне школе  

чешки језик, 

латиница  

Чешки језик са елементима 

националне културе - радна 

свеска за трећи разред 

основне школе  

чешки језик, 

латиница  

      Аудио запис  чешки језик  

13.  Хрватски језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Хрватски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за трећи 

и четврти разред основне 

школе  

хрватски језик, 

латиница  

Хрватски језик са 

елементима националне 

културе - радна свеска за 

трећи и четврти разред 

основне школе  

хрватски 

језик, 

латиница  

   

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  

  

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  

   

Редни Назив предмета  Варијанте  Уџбенички комплет  



 16 

број  Уџбеник  Друга наставна средства  

Наслов  Језик и писмо  Наслов  Језик и писмо  

1.  Српски језик  А.  Читанка за четврти разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Српски језик - уџбеник за 

четврти разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

Б.  Читанка за четврти разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски језик - радна 

свеска за четврти разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски језик - уџбеник за 

четврти разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

2.  Српски као 

нематерњи језик  

   Српски као нематерњи 

језик - уџбеник за четврти 

разред основне школе2 

српски језик, 

ћирилица  

Српски као нематерњи 

језик - радна свеска за 

четврти разред основне 

школе3 

српски језик, 

ћирилица  

3.  Страни језик  

3.1.  Енглески језик     Енглески језик - уџбеник 

за четврти разред основне 

школе  

енглески језик, 

латиница  

Енглески језик - радна 

свеска за четврти разред 

основне школе  

енглески језик, 

латиница  

Енглески језик - аудио 

запис  

   

3.2.  Италијански 

језик  

   Италијански језик - 

уџбеник за четврти разред 

основне школе  

италијански 

језик, 

латиница  

Италијански језик - радна 

свеска за четврти разред 

основне школе  

италијански 

језик, 

латиница  

Италијански језик - аудио 

запис  

   

3.3.  Немачки језик     Немачки језик - уџбеник 

за четврти разред основне 

школе  

немачки језик, 

латиница  

Немачки језик - радна 

свеска за четврти разред 

основне школе  

   

Немачки језик - аудио 

запис  

3.4.  Руски језик     Руски језик - уџбеник за 

четврти разред основне 

школе  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - радна свеска 

за четврти разред основне 

школе  

   

Руски језик - аудио запис  
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3.5.  Француски језик     Француски језик - уџбеник 

за четврти разред основне 

школе  

француски 

језик, 

латиница  

Француски језик - уџбеник 

за четврти разред основне 

школе  

   

Француски језик - аудио 

запис  

3.6.  Шпански језик     Шпански језик - уџбеник 

за четврти разред основне 

школе  

шпански језик, 

латиница  

Шпански језик - радна 

свеска за четврти разред 

основне школе  

   

Шпански језик - аудио 

запис  

4.  Математика  А.  Математика - уџбеник за 

четврти разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Б.  Математика - уџбеник за 

четврти разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

Математика - радна свеска 

за четврти разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

5.  Природа и 

друштво  

А.  Природа и друштво - 

уџбеник за четврти разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Географска карта 

Републике Србије  

   

Б.  Природа и друштво - 

уџбеник за четврти разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Природа и друштво - радна 

свеска за други разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      Географска карта 

Републике Србије  

српски језик, 

ћирилица  

6.  Ликовна култура     Ликовна култура - 

уџбеник за четврти разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

7.  Музичка култура  А.  Музичка култура - 

уџбеник за четврти разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Музичка култура - аудио 

запис  

   

Б.  Музичка култура - 

уџбеник за трећи и 

четврти разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

Музичка култура - аудио 

запис  

   

8.  Физичко и 

здравствено 

васпитање  

   Физичко и здравствено 

васпитање - уџбеник за 

први циклус основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  
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* Уџбеник са интегрисаном радном свеском.  
2 Приручник за наставника обезбеђује школа.  

   

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

  

Редни 

број  
Назив предмета  Варијанте  

Уџбенички комплет  

Уџбеник  Друга наставна средства  

Наслов  Језик и писмо  Наслов  
Језик и 

писмо  

Матерњи језик са елементима националне културе  

1.  Босански језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Босански језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за 

четврти разред основне 

школе  

босански језик, 

латиница  

      

2.  Бугарски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Бугарски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за 

четврти разред основне 

школе  

бугарски 

језик/ћирилица  

      

3.  Буњевачки језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Читанка за трећи и 

четврти разред основне 

шкуле  

буњевачки језик, 

латиница  

Аудио запис  буњевачки 

језик  

Граматика за трећи и 

четврти разред основне 

шкуле  

буњевачки језик, 

латиница  

Дидактички материјал  буњевачки 

језик, 

латиница  

      Бојанка - буњевачки обичаји 

и култура кроз слике  

буњевачки 

језик, 

латиница  

4.  Влашки говор са 

елементима 

националне 

културе  

   Влашки говор са 

елементима националне 

културе - уџбеник за 

четврти разред основне 

школе  

влашки говор, 

ћирилица  

Аудио запис  влашки 

говор  

      Влашки говор са елементима 

националне културе - радна 

свеска за четврти разред 

основне школе  

влашки 

говор, 

ћирилица  
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5.  Мађарски језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Мађарски језик са 

елементима националне 

културе, уџбеник са 

радном свеском за четврти 

разред основне школе  

мађарски језик, 

латиница  

      

6.  Македонски 

језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Македонски језик са 

елементима националне 

културе, уџбеник са 

радном свеском за други 

разред основне школе  

македонски језик 

ћирилица  

      

7.  Ромски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Читанка за четврти разред 

основне школе  

ромски језик, 

латиница  

Ромски језик са елементима 

националне културе - радна 

свеска са граматиком за 

четврти разред основне 

школе  

   

8.  Румунски језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Румунски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за четврти 

разред основне школе  

румунски језик, 

латиница  

      

9.  Русински језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Русински језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за 

четврти, пети и шести 

разред основне школе  

русински језик, 

ћирилица  

Аудио запис  русински 

језик  

10.  Словачки језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Словачки језик са 

елементима националне 

културе - читанка са 

радном свеском за трећи и 

четврти разред основне 

школе  

словачки језик, 

латиница  

Аудио запис уз читанку 

Мултимедијални - 

интерактивни додатак уз 

читанку  

словачки 

језик, 

латиница  

Граматика словачког 

језика од четвртог до 

шестог разреда  

словачки језик, 

латиница  

      

11.  Украјински језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Украјински језик са 

елементима националне 

културе - читанка са 

радном свеском за трећи и 

четврти разред основне 

школе  

украјински језик, 

ћирилица  

Аудио запис уз читанку 

Мултимедијални - 

интерактивни додатак уз 

читанку  

украјински 

језик, 

ћирилица  



 20 

12.  Чешки језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Чешки језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за 

четврти разред основне 

школе  

чешки језик, 

латиница  

Чешки језик са елементима 

националне културе - радна 

свеска за четврти разред 

основне школе  

чешки језик, 

латиница  

      Аудио запис  чешки језик, 

латиница  

13.  Хрватски језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Хрватски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за трећи 

и четврти разред основне 

школе  

хрватски језик, 

латиница  

Хрватски језик са 

елементима националне 

културе - радна свеска за 

трећи и четврти разред 

основне школе  

хрватски 

језик, 

латиница  

   

ПЕТИ РАЗРЕД  

  

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  

  

Редни 

број  
Назив предмета  Варијанте  

Уџбенички комплет  

Уџбеник  Друга наставна средства  

Наслов  
Језик и 

писмо  
Наслов  

Језик и 

писмо  

1.  Српски језик и 

књижевност  

А.  Читанка за пети разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Српски језик - уџбеник за 

пети разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Б.  Читанка за пети разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски језик и 

књижевност - радна свеска 

за пети разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски језик - уџбеник за 

пети разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

2.  Српски као 

нематерњи језик  

   Читанка за српски као 

нематерњи језик за пети 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски као нематерњи 

језик - радна свеска за пети 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски као нематерњи 

језик - уџбеник за пети 

разред основне школе  

3.  Страни језик  

3.1.  Енглески језик     Енглески језик - уџбеник за енглески језик, Енглески језик - радна енглески језик, 
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пети разред основне школе  латиница  свеска за пети разред 

основне школе  

латиница  

Енглески језик - аудио 

запис  

енглески језик  

3.2.  Италијански 

језик  

   Италијански језик - 

уџбеник за пети разред 

основне школе  

италијански 

језик, 

латиница  

Италијански језик - радна 

свеска за пети разред 

основне школе  

италијански 

језик, 

латиница  

Италијански језик - аудио 

запис  

италијански 

језик  

3.3.  Немачки језик     Немачки језик - уџбеник за 

пети разред основне школе  

немачки језик, 

латиница  

Немачки језик - радна 

свеска за пети разред 

основне школе  

немачки језик, 

латиница  

Немачки језик - аудио 

запис  

немачки језик  

3.4.  Руски језик     Руски језик - уџбеник за 

пети разред основне школе  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - радна свеска 

за пети разред основне 

школе  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - аудио запис  руски језик  

3.5.  Француски језик     Француски језик - уџбеник 

за пети разред основне 

школе  

француски 

језик, 

латиница  

Француски језик - радна 

свеска за пети разред 

основне школе  

француски 

језик, 

латиница  

Француски језик - аудио 

запис  

француски 

језик  

3.6.  Шпански језик     Шпански језик - уџбеник за 

пети разред основне школе  

шпански језик, 

латиница  

Шпански језик - радна 

свеска за пети разред 

основне школе  

шпански језик, 

латиница  

Шпански језик - аудио 

запис  

шпански језик  

4.  Географија     Географија - уџбеник за 

пети разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Школски географски 

атлас  

српски језик, 

ћирилица  

5.  Математика  А.  Математика - уџбеник са 

збирком задатака за пети 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Б.  Математика - уџбеник за 

пети разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Математика - збирка 

задатака за пети разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  
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6.  Биологија     Биологија - уџбеник за пети 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

7.  Техника и 

технологија  

   Техника и технологија - 

уџбеник за пети разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Материјал за 

конструкторско 

обликовање  

српски језик, 

ћирилица  

8.  Информатика и 

рачунарство  

   Информатика и 

рачунарство - уџбеник за 

пети разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

9.  Ликовна култура     Ликовна култура - уџбеник 

за пети разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

10.  Музичка култура     Музичка култура - уџбеник 

за пети разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

Музичка култура - аудио 

запис  

српски језик  

11.  Историја     Историја - уџбеник са 

одабраним историјским 

изворима за пети разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Историјски атлас за 

основну и средњу школу  

српски језик, 

ћирилица  

12.  Физичко и 

здравствено 

васпитање  

   Физичко и здравствено 

васпитање - уџбеник за 

други циклус основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

   

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

   

Редни 

број  
Назив предмета  Варијанте  

Уџбенички комплет  

Уџбеник  Друга наставна средства  

Наслов  Језик и писмо  Наслов  
Језик и 

писмо  

1. Страни језик  

1.1.  Енглески језик     Енглески језик - уџбеник 

за пети разред основне 

школе  

енглески језик, 

латиница  

Енглески језик - радна 

свеска за пети разред 

основне школе (прва 

година учења)  

енглески 

језик, 

латиница  

Енглески језик - аудио 

запис  

енглески 

језик  

1.2.  Италијански    Италијански језик - италијански Италијански језик - радна италијански 
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језик  уџбеник за пети разред 

основне школе  

језик, латиница  свеска за пети разред 

основне школе (прва 

година учења)  

језик, 

латиница  

Италијански језик - аудио 

запис  

италијански 

језик  

1.3.  Немачки језик     Немачки језик - уџбеник за 

пети разред основне 

школе  

немачки језик, 

латиница  

Немачки језик - радна 

свеска за пети разред 

основне школе (прва 

година учења)  

немачки 

језик, 

латиница  

Немачки језик - аудио 

запис  

немачки 

језик,  

1.4.  Руски језик     Руски језик - уџбеник за 

пети разред основне 

школе  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - радна свеска 

за пети разред основне 

школе (прва година учења)  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - аудио запис  руски језик  

1.5.  Француски језик     Француски језик - уџбеник 

за пети разред основне 

школе  

француски језик, 

латиница  

Француски језик - радна 

свеска за пети разред 

основне школе (прва 

година учења)  

француски 

језик, 

латиница  

Француски језик - аудио 

запис  

француски 

језик  

1.6.  Шпански језик     Шпански језик - уџбеник 

за пети разред основне 

школе  

шпански језик, 

латиница  

Шпански језик - радна 

свеска за пети разред 

основне школе (прва 

година учења)  

шпански 

језик, 

латиница  

Шпански језик - аудио 

запис  

шпански 

језик  

2. Матерњи језик са елементима националне културе  

2.1.  Босански језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Босански језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за пети 

разред основне школе  

босански језик, 

латиница  

      

2.2.  Бугарски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Бугарски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за пети 

разред основне школе  

бугарски 

језик/ћирилица  
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2.3.  Буњевачки језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Буњевачки језик са 

елементима националне 

културе за пети и шести 

разред основне школе  

буњевачки језик, 

латиница  

Аудио запис 

Дидактички материјал  

буњевачки 

језик, 

латиница  

2.4.  Влашки говор са 

елементима 

националне 

културе  

   Влашки говор са 

елементима националне 

културе, уџбеник за пети 

разред основне школе  

влашки говор, 

латиница  

Историјска читанка од 

петог до осмог разреда 

основне школе  

влашки 

говор, 

латиница  

2.5.  Мађарски језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Мађарски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за пети 

разред основне школе  

мађарски језик, 

латиница  

      

2.6.  Македонски језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Македонски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за пети, 

шести и седми разред 

основне школе  

македонски 

језик, ћирилица  

      

2.7.  Ромски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Ромски језик - уџбеник са 

радном свеском за пети и 

шести разред разред 

основне школе  

ромски језик, 

латиница  

      

2.8.  Румунски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Румунски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за пети 

разред основне школе  

румунски језик, 

латиница  

      

2.9.  Русински језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Русински језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за 

четврти, пети и шести 

разред основне школе  

русински језик, 

ћирилица  

Аудио запис  русински 

језик  

2.10.  Словачки језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Словачки језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за пети и 

шести разред основне 

школе  

словачки језик, 

латиница  

Аудио запис уз читанку 

Мултимедијални - 

интерактивни додатак уз 

читанку  

словачки 

језик, 

латиница  

Граматика словачког словачки језик,       
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језика од четвртог до 

шестог разреда основне 

школе  

латиница  

2.11.  Украјински језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Украјински језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за пети 

разред основне школе  

украјински језик, 

ћирилица  

Аудио запис уз читанку 

Мултимедијални - 

интерактивни додатак уз 

читанку  

украјински 

језик, 

ћирилица  

Читанка са радном 

свеском за пети разред 

основне школе  

украјински језик, 

ћирилица  

      

2.12.  Чешки језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Чешки језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за пети 

разред основне школе  

чешки језик, 

латиница  

      

2.13.  Хрватски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Хрватски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за пети 

и шести разред основне 

школе  

хрватски језик, 

латиница  

Хрватски језик са 

елементима националне 

културе - радна свеска за 

пети и шести разред 

основне школе  

хрватски 

језик, 

латиница  

   

ШЕСТИ РАЗРЕД  

  

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  

   

Редни 

број  
Назив предмета  Варијанте  

Уџбенички комплет  

Уџбеник  Друга наставна средства  

Наслов  
Језик и 

писмо  
Наслов  

Језик и 

писмо  

1.  Српски језик и 

књижевност  

А.  Читанка за шести разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Српски језик - уџбеник за 

шести разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Б.  Читанка за шести разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски језик и књижевност 

- радна свеска за шести 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски језик - уџбеник за 

шести разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

2.  Српски као    Читанка за српски као српски језик, Српски као нематерњи језик српски језик, 
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нематерњи 

језик  

нематерњи језик за шести 

разред основне школе  

ћирилица  - радна свеска за шести 

разред основне школе  

ћирилица  

Српски као нематерњи језик - 

уџбеник за шести разред 

основне школе  

3.  Страни језик  

3.1.  Енглески језик     Енглески језик - уџбеник за 

шести разред основне школе  

енглески 

језик, 

латиница  

Енглески језик - радна 

свеска за шести разред 

основне школе (шеста 

година учења)  

енглески 

језик, 

латиница  

Енглески језик - аудио 

запис  

енглески 

језик  

3.2.  Италијански 

језик  

   Италијански језик - уџбеник 

за шести разред основне 

школе  

италијански 

језик, 

латиница  

Италијански језик - радна 

свеска за шести разред 

основне школе (шеста 

година учења)  

италијански 

језик, 

латиница  

Италијански језик - аудио 

запис  

италијански 

језик  

3.3.  Немачки језик     Немачки језик - уџбеник за 

шести разред основне школе  

немачки језик, 

латиница  

Немачки језик - радна 

свеска за шести разред 

основне школе (шеста 

година учења)  

немачки језик, 

латиница  

Немачки језик - аудио 

запис  

немачки језик  

3.4.  Руски језик     Руски језик - уџбеник за 

шести разред основне школе  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - радна свеска 

за шести разред основне 

школе (шеста година 

учења)  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - аудио запис  руски језик  

3.5.  Француски 

језик  

   Француски језик - уџбеник за 

шести разред основне школе  

француски 

језик, 

латиница  

Француски језик - радна 

свеска за шести разред 

основне школе (шеста 

година учења)  

француски 

језик, 

латиница  

Француски језик - аудио 

запис  

француски 

језик  

3.6.  Шпански језик     Шпански језик - уџбеник за 

шести разред основне школе  

шпански 

језик, 

Шпански језик - радна 

свеска за шести разред 

шпански 

језик, 
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латиница  основне школе (шеста 

година учења)  

латиница  

Шпански језик - аудио 

запис  

шпански 

језик  

4.  Географија     Географија - уџбеник за 

шести разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Школски географски атлас  српски језик, 

ћирилица  

5.  Физика  А.  Физика - уџбеник за шести 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Физика - збирка задатака са 

приручником за 

лабораторијске вежбе за 

шести разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

Б.  Физика - уџбеник са збирком 

задатака и приручником за 

лабораторијске вежбе за 

шести разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

6.  Математика  А.  Математика - уџбеник са 

збирком задатака за шести 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Б.  Математика - уџбеник за 

шести разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Математика - збирка 

задатака за шести разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

7.  Биологија     Биологија - уџбеник за шести 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

8.  Техника и 

технологија  

   Техника и технологија - 

уџбеник за шести разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Материјал за 

конструкторско 

обликовање  

српски језик, 

ћирилица  

9.  Информатика и 

рачунарство  

   Информатика и рачунарство - 

уџбеник за шести разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

10.  Ликовна 

култура  

   Ликовна култура - уџбеник за 

шести разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

11.  Музичка 

култура  

   Музичка култура - уџбеник 

за шести разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

Музичка култура - аудио 

запис  

српски језик  

12.  Историја     Историја - уџбеник са 

одабраним историјским 

изворима за шести разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Историјски атлас за 

основну и средњу школу  

српски језик, 

ћирилица  
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13.  Физичко и 

здравствено 

васпитање  

   Физичко и здравствено 

васпитање - уџбеник за други 

циклус основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

   

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

   

Редни 

број  
Назив предмета  Варијанте  

Уџбенички комплет  

Уџбеник  Друга наставна средства  

Наслов  Језик и писмо  Наслов  
Језик и 

писмо  

1. Страни језик  

1.1.  Енглески језик     Енглески језик - уџбеник 

за шести разред основне 

школе  

енглески језик, 

латиница  

Енглески језик - радна 

свеска за шести разред 

основне школе (друга 

година учења)  

енглески 

језик, 

латиница  

Енглески језик - аудио 

запис  

енглески 

језик  

1.2.  Италијански 

језик  

   Италијански језик - 

уџбеник за шести разред 

основне школе  

италијански 

језик, латиница  

Италијански језик - радна 

свеска за шести разред 

основне школе (друга 

година учења)  

италијански 

језик, 

латиница  

Италијански језик - аудио 

запис  

италијански 

језик  

1.3.  Немачки језик     Немачки језик - уџбеник за 

шести разред основне 

школе  

немачки језик, 

латиница  

Немачки језик - радна 

свеска за шести разред 

основне школе (друга 

година учења)  

немачки 

језик, 

латиница  

Немачки језик - аудио 

запис  

немачки 

језик  

1.4.  Руски језик     Руски језик - уџбеник за 

шести разред основне 

школе  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - радна свеска 

за шести разред основне 

школе (друга година 

учења)  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - аудио запис  руски језик  

1.5.  Француски језик     Француски језик - уџбеник 

за шести разред основне 

школе  

француски језик, 

латиница  

Француски језик - радна 

свеска за шести разред 

основне школе (друга 

француски 

језик, 

латиница  
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година учења)  

Француски језик - аудио 

запис  

француски 

језик  

1.6.  Шпански језик     Шпански језик - уџбеник 

за пети разред основне 

школе  

шпански језик, 

латиница  

Шпански језик - радна 

свеска за шести разред 

основне школе (друга 

година учења)  

шпански 

језик, 

латиница  

Шпански језик - аудио 

запис  

шпански 

језик  

2. Матерњи језик са елементима националне културе  

2.1.  Босански језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Босански језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за 

шести разред основне 

школе  

босански језик, 

латиница  

      

2.2.  Бугарски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Бугарски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за шести 

разред основне школе  

бугарски 

језик/ћирилица  

      

2.3.  Буњевачки језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Буњевачки језик са 

елементима националне 

културе за пети и шести 

разред основне школе  

буњевачки језик, 

латиница  

Аудио запис 

Дидактички материјал  

буњевачки 

језик, 

латиница  

2.4.  Влашки говор са 

елементима 

националне 

културе  

   Влашки говор са 

елементима националне 

културе, уџбеник за шести 

разред основне школе  

влашки говор, 

латиница  

      

2.5.  Мађарски језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Мађарски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за шести 

разред основне школе  

мађарски језик, 

латиница  

      

2.6.  Македонски језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Македонски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за пети, 

шести и седми разред 

основне школе  

македонски 

језик, ћирилица  
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2.7.  Ромски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Ромски језик - уџбеник са 

радном свеском за пети и 

шести разред разред 

основне школе  

ромски језик, 

латиница  

      

2.8.  Румунски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Румунски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за шести 

разред основне школе  

румунски језик, 

латиница  

      

2.9.  Русински језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Русински језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за 

четврти, пети и шести 

разред основне школе  

русински језик, 

ћирилица  

Аудио запис  русински 

језик  

2.10.  Словачки језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Словачки језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за пети и 

шести разред основне 

школе  

словачки језик, 

латиница  

Аудио запис уз читанку 

Мултимедијални - 

интерактивни додатак уз 

читанку  

словачки 

језик, 

латиница  

Граматика словачког 

језика од четвртог до 

шестог разреда  

словачки језик, 

латиница  

      

2.11.  Украјински језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Украјински језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за шести 

разред основне школе  

украјински језик, 

ћирилица  

Аудио запис уз читанку 

Мултимедијални - 

интерактивни додатак уз 

читанку  

украјински 

језик, 

ћирилица  

Читанка са радном 

свеском за шести разред 

основне школе  

украјински језик, 

ћирилица  

      

2.12.  Чешки језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Чешки језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за 

шести разред основне 

школе  

чешки језик, 

латиница  

      

2.13.  Хрватски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Хрватски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за пети 

и шести разред основне 

хрватски језик, 

латиница  

Хрватски језик са 

елементима националне 

културе - радна свеска за 

пети и шести разред 

хрватски 

језик, 

латиница  
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школе  основне школе  

   

СЕДМИ РАЗРЕД  

  

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  

   

Редни 

број  
Назив предмета  Варијанте  

Уџбенички комплет  

Уџбеник  Друга наставна средства  

Наслов  
Језик и 

писмо  
Наслов  

Језик и 

писмо  

1.  Српски језик и 

књижевност  

А.  Читанка за седми разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Српски језик - уџбеник за 

седми разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Б.  Читанка за седми разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски језик и књижевност 

- радна свеска за седми 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски језик - уџбеник за 

седми разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

2.  Српски као 

нематерњи 

језик  

   Читанка за српски као 

нематерњи језик за седми 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски као нематерњи језик 

- радна свеска за седми 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски као нематерњи језик - 

уџбеник за седми разред 

основне школе  

3.  Страни језик  

3.1.  Енглески језик     Енглески језик - уџбеник за 

седми разред основне школе  

енглески 

језик, 

латиница  

Енглески језик - радна 

свеска за седми разред 

основне школе (седма 

година учења)  

енглески 

језик, 

латиница  

Енглески језик - аудио 

запис  

енглески 

језик  

3.2.  Италијански 

језик  

   Италијански језик - уџбеник 

за седми разред основне 

школе  

италијански 

језик, 

латиница  

Италијански језик - радна 

свеска за седми разред 

основне школе (седма 

година учења)  

италијански 

језик, 

латиница  

Италијански језик - аудио 

запис  

италијански 

језик  
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3.3.  Немачки језик     Немачки језик - уџбеник за 

седми разред основне школе  

немачки језик, 

латиница  

Немачки језик - радна 

свеска за седми разред 

основне школе (седма 

година учења)  

немачки језик, 

латиница  

Немачки језик - аудио 

запис  

немачки језик  

3.4.  Руски језик     Руски језик - уџбеник за 

седми разред основне школе  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - радна свеска 

за седми разред основне 

школе (седма година 

учења)  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - аудио запис  руски језик  

3.5.  Француски 

језик  

   Француски језик - уџбеник за 

седми разред основне школе  

француски 

језик, 

латиница  

Француски језик - радна 

свеска за седми разред 

основне школе (седма 

година учења)  

француски 

језик, 

латиница  

Француски језик - аудио 

запис  

француски 

језик  

3.6.  Шпански језик     Шпански језик - уџбеник за 

седми разред основне школе  

шпански 

језик, 

латиница  

Шпански језик - радна 

свеска за седми разред 

основне школе (седма 

година учења)  

шпански 

језик, 

латиница  

Шпански језик - аудио 

запис  

шпански 

језик  

4.  Географија     Географија - уџбеник за 

седми разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Школски географски атлас  српски језик, 

ћирилица  

5.  Физика  А.  Физика - уџбеник за седми 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Физика - збирка задатака са 

приручником за 

лабораторијске вежбе за 

седми разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

Б.  Физика - уџбеник са збирком 

задатака и приручником за 

лабораторијске вежбе за 

седми разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

6.  Математика  А.  Математика - уџбеник са 

збирком задатака за седми 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Б.  Математика - уџбеник за српски језик, Математика - збирка српски језик, 
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седми разред основне школе  ћирилица  задатака за седми разред 

основне школе  

ћирилица  

7.  Биологија     Биологија - уџбеник за седми 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

8.  Хемија     Хемија- уџбеник за седми 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Хемија - лабораторијске 

вежбе са задацима за седми 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

9.  Техника и 

технологија  

   Техника и технологија - 

уџбеник за седми разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Материјал за 

конструкторско 

обликовање  

српски језик, 

ћирилица  

10.  Информатика и 

рачунарство  

   Информатика и рачунарство - 

уџбеник за седми разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

11.  Ликовна 

култура  

   Ликовна култура - уџбеник за 

седми разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

12.  Музичка 

култура  

   Музичка култура - уџбеник 

за седми разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

Музичка култура - аудио 

запис  

српски језик  

13.  Историја     Историја - уџбеник са 

одабраним историјским 

изворима за седми разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Историјски атлас за 

основну и средњу школу  

српски језик, 

ћирилица  

14.  Физичко и 

здравствено 

васпитање  

   Физичко и здравствено 

васпитање - уџбеник за други 

циклус основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

   

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

   

Редни 

број  

Назив 

предмета  

Уџбенички комплет  

Уџбеник  Друга наставна средства  

Наслов  
Језик и 

писмо  

Облик и 

медиј  

Препоручени 

број 

страна/обим  

Наслов  
Језик и 

писмо  

Облик и 

медиј  

Препоручени 

број 

страна/обим  

1.  Страни језик  

1.1.  Енглески 

језик  

Енглески језик - 

уџбеник за седми 

разред основне 

школе (трећа 

година учења)  

енглески 

језик, 

латиница  

штампани/ 

електронски  

120  Енглески језик - 

радна свеска за 

седми разред 

основне школе 

(трећа година 

енглески 

језик, 

латиница  

штампани/ 

електронски  

80  
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учења)  

Енглески језик - 

аудио запис  

  електронски    

1.2.  Италијански 

језик  

Италијански језик 

- уџбеник за 

седми разред 

основне школе 

(трећа година 

учења)  

италијански 

језик, 

латиница  

штампани/ 

електронски  

120  Италијански језик 

- радна свеска за 

седми разред 

основне школе 

(трећа година 

учења)  

италијански 

језик, 

латиница  

штампани/ 

електронски  

80  

Италијански језик 

- аудио запис  

  електронски    

1.3.  Немачки 

језик  

Немачки језик - 

уџбеник за седми 

разред основне 

школе (трећа 

година учења)  

немачки 

језик, 

латиница  

штампани/ 

електронски  

120  Немачки језик - 

радна свеска за 

седми разред 

основне школе 

(трећа година 

учења)  

немачки 

језик, 

латиница  

штампани/ 

електронски  

80  

Немачки језик - 

аудио запис  

  електронски    

1.4  Руски језик  Руски језик - 

уџбеник за седми 

разред основне 

школе (трећа 

година учења)  

руски језик, 

ћирилица  

штампани/ 

електронски  

120  Руски језик - 

радна свеска за 

седми разред 

основне школе 

(трећа година 

учења)  

руски језик, 

ћирилица  

штампани/ 

електронски  

80  

Руски језик - 

аудио запис  

  електронски    

1.5.  Француски 

језик  

Француски језик - 

уџбеник за седми 

разред основне 

школе (трећа 

година учења)  

француски 

језик, 

латиница  

штампани/ 

електронски  

120  Француски језик - 

радна свеска за 

седми разред 

основне школе 

(трећа година 

учења)  

француски 

језик, 

латиница  

штампани/ 

електронски  

80  

Француски језик - 

аудио запис  

  електронски    

1.6.  Шпански 

језик  

Шпански језик - 

уџбеник за седми 

разред основне 

школе (трећа 

година учења)  

шпански 

језик, 

латиница  

штампани/ 

електронски  

120  Шпански језик - 

радна свеска за 

седми разред 

основне школе 

(трећа година 

учења)  

шпански 

језик, 

латиница  

штампани/ 

електронски  

80  

Шпански језик -   електронски  80  
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аудио запис  

   

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

   

Редни 

број  
Назив предмета  Варијанте  

Уџбенички комплет  

Уџбеник  Друга наставна средства  

Наслов  Језик и писмо  Наслов  
Језик и 

писмо  

1. Страни језик  

1.1.  Енглески језик     Енглески језик - уџбеник 

за седми разред основне 

школе  

енглески језик, 

латиница  

Енглески језик - радна 

свеска за седми разред 

основне школе (трећа 

година учења)  

енглески 

језик, 

латиница  

Енглески језик - аудио 

запис  

енглески 

језик  

1.2.  Италијански 

језик  

   Италијански језик - 

уџбеник за седми разред 

основне школе  

италијански 

језик, латиница  

Италијански језик - радна 

свеска за седми разред 

основне школе (трећа 

година учења)  

италијански 

језик, 

латиница  

Италијански језик - аудио 

запис  

италијански 

језик  

1.3.  Немачки језик     Немачки језик - уџбеник за 

седми разред основне 

школе  

немачки језик, 

латиница  

Немачки језик - радна 

свеска за седми разред 

основне школе (трећа 

година учења)  

немачки 

језик, 

латиница  

Немачки језик - аудио 

запис  

немачки 

језик  

1.4.  Руски језик     Руски језик - уџбеник за 

седми разред основне 

школе  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - радна свеска 

за седми разред основне 

школе (трећа година 

учења)  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - аудио запис  руски језик  

1.5.  Француски језик     Француски језик - уџбеник 

за седми разред основне 

школе  

француски језик, 

латиница  

Француски језик - радна 

свеска за седми разред 

основне школе (трећа 

година учења)  

француски 

језик, 

латиница  

Француски језик - аудио француски 
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запис  језик  

1.6.  Шпански језик     Шпански језик - уџбеник 

за седми разред основне 

школе  

шпански језик, 

латиница  

Шпански језик - радна 

свеска за седми разред 

основне школе (трећа 

година учења)  

шпански 

језик, 

латиница  

Шпански језик - аудио 

запис  

шпански 

језик  

2. Матерњи језик са елементима националне културе  

2.1.  Босански језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Босански језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за седми 

разред основне школе  

босански језик, 

латиница  

      

2.2.  Бугарски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Бугарски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за седми 

разред основне школе  

бугарски 

језик/ћирилица  

      

2.3.  Буњевачки језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Буњевачки језик са 

елементима националне 

културе за седми и осми 

разред основне школе  

буњевачки језик, 

латиница  

Аудио запис 

Дидактички материјал  

буњевачки 

језик, 

латиница  

2.4.  Влашки говор са 

елементима 

националне 

културе  

   Влашки говор са 

елементима националне 

културе, уџбеник за седми 

разред основне школе  

влашки говор, 

латиница  

      

2.5.  Мађарски језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Мађарски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за седми 

разред основне школе  

мађарски језик, 

латиница  

      

2.6.  Македонски језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Македонски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за пети, 

шести и седми разред 

основне школе  

македонски 

језик, ћирилица  

      

2.7.  Ромски језик са 

елементима 

националне 

   Ромски језик - уџбеник са 

радном свеском за седми 

разред основне школе  

ромски језик, 

латиница  
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културе  

2.8.  Румунски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Румунски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за седми 

разред основне школе  

румунски језик, 

латиница  

      

2.9.  Русински језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Русински језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за седми 

и осми разред основне 

школе  

русински језик, 

ћирилица  

Аудио запис  русински 

језик  

2.10.  Словачки језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Словачки језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за седми и 

осми разред основне 

школе  

словачки језик, 

латиница  

Аудио запис уз читанку 

Мултимедијални - 

интерактивни додатак  

словачки 

језик, 

латиница  

Словачки језик и култура 

изражавања са радном 

свеском за седми и осми 

разред основне школе  

словачки језик, 

латиница  

      

2.11.  Украјински језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Украјински језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за седми 

разред основне школе  

украјински језик, 

ћирилица  

Аудио запис уз читанку 

Мултимедијални - 

интерактивни додатак  

украјински 

језик, 

ћирилица  

Читанка са радном 

свеском за седми разред 

основне школе  

украјински језик, 

ћирилица  

      

2.12.  Чешки језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Чешки језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за седми 

разред основне школе  

чешки језик, 

латиница  

      

2.13.  Хрватски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Хрватски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за седми 

и осми разред основне 

школе  

хрватски језик, 

латиница  

Хрватски језик са 

елементима националне 

културе - радна свеска за 

седми и осми разред 

основне школе  

хрватски 

језик, 

латиница  

   

ОСМИ РАЗРЕД  
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ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  

   

Редни 

број  
Назив предмета  Варијанте  

Уџбенички комплет  

Уџбеник  Друга наставна средства  

Наслов  
Језик и 

писмо  
Наслов  

Језик и 

писмо  

1.  Српски језик и 

књижевност  

А.  Читанка за осми разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Српски језик - уџбеник за 

осми разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Б.  Читанка за осми разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски језик и књижевност 

- радна свеска за осми 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски језик - уџбеник за 

осми разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

2.  Српски као 

нематерњи језик  

   Читанка за српски као 

нематерњи језик за осми 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски као нематерњи језик 

- радна свеска за осми 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Српски као нематерњи језик - 

уџбеник за осми разред 

основне школе  

3.  Страни језик  

3.1.  Енглески језик     Енглески језик - уџбеник за 

осми разред основне школе  

енглески 

језик, 

латиница  

Енглески језик - радна 

свеска за осми разред 

основне школе (осма година 

учења)  

енглески 

језик, 

латиница  

Енглески језик - аудио 

запис  

енглески 

језик  

3.2.  Италијански 

језик  

   Италијански језик - уџбеник 

за осми разред основне 

школе  

италијански 

језик, 

латиница  

Италијански језик - радна 

свеска за осми разред 

основне школе (осма година 

учења)  

италијански 

језик, 

латиница  

Италијански језик - аудио 

запис  

италијански 

језик  

3.3.  Немачки језик     Немачки језик - уџбеник за 

осми разред основне школе  

немачки језик, 

латиница  

Немачки језик - радна 

свеска за осми разред 

основне школе (осма година 

немачки језик, 

латиница  
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учења)  

Немачки језик - аудио 

запис  

немачки језик  

3.4.  Руски језик     Руски језик - уџбеник за осми 

разред основне школе  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - радна свеска 

за осми разред основне 

школе (осма година учења)  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - аудио запис  руски језик  

3.5.  Француски 

језик  

   Француски језик - уџбеник за 

осми разред основне школе  

француски 

језик, 

латиница  

Француски језик - радна 

свеска за осми разред 

основне школе (осма година 

учења)  

француски 

језик, 

латиница  

Француски језик - аудио 

запис  

француски 

језик  

3.6.  Шпански језик     Шпански језик - уџбеник за 

осми разред основне школе  

шпански 

језик, 

латиница  

Шпански језик - радна 

свеска за осми разред 

основне школе (осма година 

учења)  

шпански 

језик, 

латиница  

   Шпански језик - аудио 

запис  

шпански 

језик  

4.  Географија     Географија - уџбеник за осми 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Школски географски атлас  српски језик, 

ћирилица  

5.  Физика  А.  Физика - уџбеник за осми 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Физика - збирка задатака са 

приручником за 

лабораторијске вежбе за 

осми разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Б.  Физика - уџбеник са збирком 

задатака и приручником за 

лабораторијске вежбе за осми 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

6.  Математика  А.  Математика - уџбеник са 

збирком задатака за осми 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

Б.  Математика - уџбеник за 

осми разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Математика - збирка 

задатака за осми разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

7.  Биологија     Биологија - уџбеник за осми 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  
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8.  Хемија     Хемија - уџбеник за осми 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Хемија - лабораторијске 

вежбе са задацима за осми 

разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

9.  Техника и 

технологија  

   Техника и технологија - 

уџбеник за осми разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Материјал за 

конструкторско 

обликовање  

српски језик, 

ћирилица  

10.  Информатика и 

рачунарство  

   Информатика и рачунарство - 

уџбеник за осми разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

11.  Ликовна 

култура  

   Ликовна култура - уџбеник за 

осми разред основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

12.  Музичка 

култура  

   Музичка култура - уџбеник 

за осми разред основне 

школе  

српски језик, 

ћирилица  

Музичка култура - аудио 

запис  

српски језик  

13.  Историја     Историја - уџбеник са 

одабраним историјским 

изворима за осми разред 

основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

Историјски атлас за 

основну и средњу школу  

српски језик, 

ћирилица  

14.  Физичко и 

здравствено 

васпитање  

   Физичко и здравствено 

васпитање - уџбеник за други 

циклус основне школе  

српски језик, 

ћирилица  

      

   

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

   

Редни 

број  

Назив 

предмета  

Уџбенички комплет  

Уџбеник  Друга наставна средства  

Наслов  
Језик и 

писмо  

Облик и 

медиј  

Препоручени 

број 

страна/обим  

Наслов  
Језик и 

писмо  

Облик и 

медиј  

Препоручени 

број 

страна/обим  

1.  Страни језик  

1.1.  Енглески 

језик  

Енглески језик - 

уџбеник за осми 

разред основне 

школе (четврта 

година учења)  

енглески 

језик, 

латиница  

штампани/ 

електронски  

120  Енглески језик - 

радна свеска за 

осми разред 

основне школе 

(четврта година 

учења)  

енглески 

језик, 

латиница  

штампани/ 

електронски  

80  

Енглески језик - 

аудио запис  

  електронски    

1.2.  Италијански Италијански италијански штампани/ 120  Италијански језик италијански штампани/ 80  
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језик  језик - уџбеник за 

осми разред 

основне школе 

(четврта година 

учења)  

језик, 

латиница  

електронски  - радна свеска за 

осми разред 

основне школе 

(четврта година 

учења)  

језик, 

латиница  

електронски  

Италијански језик 

- аудио запис  

  електронски    

1.3.  Немачки 

језик  

Немачки језик - 

уџбеник за осми 

разред основне 

школе (четврта 

година учења)  

немачки 

језик, 

латиница  

штампани/ 

електронски  

120  Немачки језик - 

радна свеска за 

осми разред 

основне школе 

(четврта година 

учења)  

немачки 

језик, 

латиница  

штампани/ 

електронски  

80  

Немачки језик - 

аудио запис  

  електронски    

1.4.  Руски језик  Руски језик - 

уџбеник за осми 

разред основне 

школе (четврта 

година учења)  

руски језик, 

ћирилица  

штампани/ 

електронски  

120  Руски језик - 

радна свеска за 

осми разред 

основне школе 

(четврта година 

учења)  

руски језик, 

ћирилица  

штампани/ 

електронски  

80  

Руски језик - 

аудио запис  

  електронски    

1.5.  Француски 

језик  

Француски језик 

- уџбеник за осми 

разред основне 

школе (четврта 

година учења)  

француски 

језик, 

латиница  

штампани/ 

електронски  

120  Француски језик - 

радна свеска за 

осми разред 

основне школе 

(четврта година 

учења)  

француски 

језик, 

латиница  

штампани/ 

електронски  

80  

Француски језик - 

аудио запис  

  електронски    

1.6.  Шпански 

језик  

Шпански језик - 

уџбеник за осми 

разред основне 

школе (четврта 

година учења)  

шпански 

језик, 

латиница  

штампани/ 

електронски  

120  Шпански језик - 

радна свеска за 

осми разред 

основне школе 

(четврта година 

учења)  

шпански 

језик, 

латиница  

штампани/ 

електронски  

80  

Шпански језик - 

аудио запис  

  електронски    

   

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 
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Редни 

број  
Назив предмета  Варијанте  

Уџбенички комплет  

Уџбеник  Друга наставна средства  

Наслов  Језик и писмо  Наслов  
Језик и 

писмо  

1. Страни језик  

1.1.  Енглески језик     Енглески језик - уџбеник 

за осми разред основне 

школе  

енглески језик, 

латиница  

Енглески језик - радна 

свеска за осми разред 

основне школе (четврта 

година учења)  

енглески 

језик, 

латиница  

Енглески језик - аудио 

запис  

енглески 

језик  

1.2.  Италијански 

језик  

   Италијански језик - 

уџбеник за осми разред 

основне школе  

италијански 

језик, латиница  

Италијански језик - радна 

свеска за осми разред 

основне школе (четврта 

година учења)  

италијански 

језик, 

латиница  

Италијански језик - аудио 

запис  

италијански 

језик  

1.3.  Немачки језик     Немачки језик - уџбеник 

за осми разред основне 

школе  

немачки језик, 

латиница  

Немачки језик - радна 

свеска за осми разред 

основне школе (четврта 

година учења)  

немачки 

језик, 

латиница  

Немачки језик - аудио 

запис  

немачки 

језик  

1.4.  Руски језик     Руски језик - уџбеник за 

осми разред основне 

школе  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - радна свеска 

за осми разред основне 

школе (четврта година 

учења)  

руски језик, 

ћирилица  

Руски језик - аудио запис  руски језик  

1.5.  Француски језик     Француски језик - 

уџбеник за осми разред 

основне школе  

француски језик, 

латиница  

Француски језик - радна 

свеска за осми разред 

основне школе (четврта 

година учења)  

француски 

језик, 

латиница  

Француски језик - аудио 

запис  

француски 

језик  

1.6.  Шпански језик     Шпански језик - уџбеник 

за осми разред основне 

школе  

шпански језик, 

латиница  

Шпански језик - радна 

свеска за осми разред 

основне школе (четврта 

шпански 

језик, 

латиница  
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година учења)  

Шпански језик - аудио 

запис  

шпански 

језик  

2. Матерњи језик са елементима националне културе  

2.1.  Босански језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Босански језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за осми 

разред основне школе  

босански језик, 

латиница  

      

2.2.  Бугарски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Бугарски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за осми 

разред основне школе  

бугарски 

језик/ћирилица  

      

2.3.  Буњевачки језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Буњевачки језик са 

елементима националне 

културе за седми и осми 

разред основне школе  

буњевачки језик, 

латиница  

Аудио запис 

Дидактички материјал  

буњевачки 

језик, 

латиница  

2.4.  Влашки говор са 

елементима 

националне 

културе  

   Влашки говор са 

елементима националне 

културе, уџбеник за осми 

разред основне школе  

влашки говор, 

латиница  

      

2.5.  Мађарски језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Мађарски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за осми 

разред основне школе  

мађарски језик, 

латиница  

      

2.6.  Македонски језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Македонски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за осми 

разред основне школе  

         

2.7.  Ромски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Ромски језик - уџбеник са 

радном свеском за осми 

разред основне школе  

ромски језик, 

латиница  

      

2.8.  Румунски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Румунски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за осми 

румунски језик, 

латиница  
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разред основне школе  

2.9.  Русински језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Русински језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за 

седми и осми разред 

основне школе  

русински језик, 

ћирилица  

Аудио запис  русински 

језик  

2.10.  Словачки језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Словачки језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за седми 

и осми разред основне 

школе  

словачки језик, 

латиница  

Аудио запис уз уџбеник 

Мултимедијални - 

интерактивни додатак  

словачки 

језик, 

латиница  

Словачки језик и култура 

изражавања са радном 

свеском за седми и осми 

разред основне школе  

словачки језик, 

латиница  

      

2.11.  Украјински језик 

са елементима 

националне 

културе  

   Украјински језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник са 

радном свеском за осми 

разред основне школе  

украјински језик, 

ћирилица  

Аудио запис уз читанку 

Мултимедијални - 

интерактивни додатак  

украјински 

језик, 

ћирилица  

Читанка са радном 

свеском за осми разред 

основне школе  

украјински језик, 

ћирилица  

      

2.12.  Чешки језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Чешки језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за осми 

разред основне школе  

чешки језик, 

латиница  

      

2.13.  Хрватски језик са 

елементима 

националне 

културе  

   Хрватски језик са 

елементима националне 

културе - уџбеник за 

седми и осми разред 

основне школе  

хрватски језик, 

латиница  

Хрватски језик са 

елементима националне 

културе - радна свеска за 

седми и осми разред 

основне школе  

хрватски 

језик, 

латиница  
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PLAN UDŽBENIKA ZA OSNOVNU ŠKOLU  

PRVI CIKLUS  

PRVI RAZRED  

OBAVEZNI PREDMETI  

IZBORNI PROGRAMI  

DRUGI RAZRED 

OBAVEZNI PREDMETI  

IZBORNI PROGRAMI  

TREĆI RAZRED  

OBAVEZNI PREDMETI  

IZBORNI PROGRAMI  

ČETVRTI RAZRED  

OBAVEZNI PREDMETI  

IZBORNI PROGRAMI  

PETI RAZRED  

OBAVEZNI PREDMETI  

IZBORNI PROGRAMI  

ŠESTI RAZRED  

OBAVEZNI PREDMETI  

IZBORNI PROGRAMI  

SEDMI RAZRED  

OBAVEZNI PREDMETI  

OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI  

IZBORNI PROGRAMI  

OSMI RAZRED  

OBAVEZNI PREDMETI  

OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI  

IZBORNI PROGRAMI  

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA  

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI  

OSNOVNA BALETSKA ŠKOLA  

PLAN UDŽBENIKA ZA GIMNAZIJE  

about:blankt08_0257.htm#str_1
about:blankt08_0257.htm#str_2
about:blankt08_0257.htm#str_3
about:blankt08_0257.htm#str_4
about:blankt08_0257.htm#str_5
about:blankt08_0257.htm#str_6
about:blankt08_0257.htm#str_7
about:blankt08_0257.htm#str_8
about:blankt08_0257.htm#str_9
about:blankt08_0257.htm#str_10
about:blankt08_0257.htm#str_11
about:blankt08_0257.htm#str_12
about:blankt08_0257.htm#str_13
about:blankt08_0257.htm#str_14
about:blankt08_0257.htm#str_15
about:blankt08_0257.htm#str_16
about:blankt08_0257.htm#str_17
about:blankt08_0257.htm#str_18
about:blankt08_0257.htm#str_19
about:blankt08_0257.htm#str_20
about:blankt08_0257.htm#str_21
about:blankt08_0257.htm#str_22
about:blankt08_0257.htm#str_23
about:blankt08_0257.htm#str_24
about:blankt08_0257.htm#str_25
about:blankt08_0257.htm#str_26
about:blankt08_0257.htm#str_27
about:blankt08_0257.htm#str_28
about:blankt08_0257.htm#str_29
about:blankt08_0257.htm#str_30
about:blankt08_0257.htm#str_31
about:blankt08_0257.htm#str_32
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I RAZRED  

II RAZRED  

III RAZRED  

IV RAZRED  

PLAN UDŽBENIKA ZA FILOLOŠKU GIMNAZIJU  

I RAZRED  

II RAZRED  

III RAZRED  

IV RAZRED  

Živi jezici  

I razred  

II razred  

III razred  

IV razred  

Klasični jezici  

I razred  

II razred  

III razred  

IV razred  

PLAN UDŽBENIKA ZA MATEMATIČKU GIMNAZIJU  

I RAZRED  

II RAZRED  

III RAZRED  

IV RAZRED  

PLAN UDŽBENIKA ZA GIMNAZIJU ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FIZIKU  

I RAZRED  

II RAZRED  

III RAZRED  

IV RAZRED  

PLAN UDŽBENIKA ZA RAČUNARSKU GIMNAZIJU  

I RAZRED  

II RAZRED  

III RAZRED  

IV RAZRED  

PLAN UDŽBENIKA ZA OPŠTEOBRAZOVNE PREDMETE U SREDNJIM STRUČNIM ŠKOLAMA  

PLAN UDŽBENIKA ZA OPŠTEOBRAZOVNE PREDMETE U SREDNJIM UMETNIČKIM ŠKOLAMA  

PLAN UDŽBENIKA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH  

PRVI CIKLUS  

(I, II, III I IV RAZRED)  

DRUGI CIKLUS  
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(V I VI RAZRED)  

TREĆI CIKLUS  

(VII I VIII RAZRED)  

PLAN UDŽBENIKA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE U INOSTRANSTVU  

MLAĐI UZRAST UČENIKA  

(PRVI, DRUGI I TREĆI RAZRED)  

SREDNJI UZRAST UČENIKA  

(ČETVRTI, PETI I ŠESTI RAZRED)  

STARIJI UZRAST UČENIKA  

(SEDMI I OSMI RAZRED)  

PLAN UDŽBENIKA ZA OSNOVNU ŠKOLU NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINA I DODATKE UZ UDŽBENIK 
ZA PREDMETE OD ZNAČAJA ZA NACIONALNE MANJINE  

PRVI CIKLUS  

MATERNJI JEZIK  

PRVI RAZRED  

DRUGI RAZRED  

TREĆI RAZRED  

ČETVRTI RAZRED  

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI - DODACI UZ UDŽBENIK 

PRVI RAZRED  

Naziv predmeta: SVET OKO NAS  

Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA  

Naziv predmeta: MUZIČKA KULTURA  

DRUGI RAZRED  

Naziv predmeta: SVET OKO NAS  

Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA  

Naziv predmeta: MUZIČKA KULTURA  

TREĆI RAZRED  

Naziv predmeta: PRIRODA I DRUŠTVO  

Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA  

Naziv predmeta: MUZIČKA KULTURA  

ČETVRTI RAZRED  

Naziv predmeta: PRIRODA I DRUŠTVO  

Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA  

Naziv predmeta: MUZIČKA KULTURA  

DRUGI CIKLUS  

MATERNJI JEZIK  

PETI RAZRED  

ŠESTI RAZRED  

SEDMI RAZRED  

OSMI RAZRED  

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI - DODACI UZ UDŽBENIK 
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PETI RAZRED  

Naziv predmeta: ISTORIJA  

Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA  

Naziv predmeta: MUZIČKA KULTURA  

ŠESTI RAZRED  

Naziv predmeta: ISTORIJA  

Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA  

Naziv predmeta: MUZIČKA KULTURA  

SEDMI RAZRED  

Naziv predmeta: ISTORIJA  

Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA  

Naziv predmeta: MUZIČKA KULTURA  

OSMI RAZRED  

Naziv predmeta: ISTORIJA  

Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA  

Naziv predmeta: MUZIČKA KULTURA  

GIMNAZIJE I SREDNJE STRUČNE ŠKOLE  

MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST  

PRVI RAZRED  

DRUGI RAZRED  

TREĆI RAZRED  

ČETVRTI RAZRED  

PREDMETI OD ZNAČAJA ZA NACIONALNE MANJINE  

PRVI RAZRED  

Naziv predmeta: ISTORIJA  

Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA  

Naziv predmeta: MUZIČKA KULTURA  

DRUGI RAZRED  

Naziv predmeta: ISTORIJA  

Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA  

Naziv predmeta: MUZIČKA KULTURA  

TREĆI RAZRED  

Naziv predmeta: ISTORIJA  

Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA  

Naziv predmeta: MUZIČKA KULTURA  

ČETVRTI RAZRED  

Naziv predmeta: ISTORIJA  

Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA  

Naziv predmeta: MUZIČKA KULTURA  

SREDNJE UMETNIČKE ŠKOLE - OBLAST BALET  

SREDNJE UMETNIČKE ŠKOLE - OBLAST MUZIKA  

 


